


 تاهّنألاو ءابآلاو خيملمجلا ىلإ

 ةغللا زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 نم كنع ردصي امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوقلتي يتلا ةّيبرعلا
 .اهسفن ةياكحلا مهفو تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرث ةربعم تاكرح
 «تدادزا دق سردلا ةعاق يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا

 .الامجو ٌةيويح ءاهيلإ فوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم

 ءانثأ يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم لك يف
 مّلعتيس .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق
 ىلع ةءارقلا ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا

 .قّوشم حيحص وحن

 دلع تنكر ةارقلا اهيف كيف ةزب لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْثَّدحتو «ةفلتخم ةحفص

 ةياكحلا ةءارق لبق
 .لافطألل اهأ رقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ْبّرَدت .
 يف ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوُدأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف كف 9

 .ةياكحلا

 ةياكحلا يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ٌبَّردت *
 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح

 .ةياكحلا عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ُمدختسإ *



 ام يف اورّكفي نأ لافطألا نم ْبلطاو .هتحت كعبصإ ْرّرم «ناونعلا أرقت ْذإ
 كلت ضعت نود ءمهتاعق وت نع مهلأش] .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نيكمي

 .ٍلْصَقلا ٍةروبَس ىلع تاعقوتل

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسما
 ضرحاو «ةفلتخم اًناوصأ اًمدختسم «ةيّلسم ةقّوشم ةقي ةقيرطب ةياكحلا !رقا
 لافطألا تاعقوت ىلإ ْدُع .لعفت امب عتمتست نأ لافطألا ىري نأ ىلع
 .ةياكحلا عوضوم لوح

 مهف ىلع دعاسي روصلا لّمأت َّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ْثَّدحت
 .ثادحأل
 ةّينعملا ةّيصخشلا ىلإ ْرِشَأ .««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل

 ةءارقلا دعب

 نم قّقحتتل اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث . ةياكحلا ثادحأ ةعرسب ْعجار

 .اهل مهمهف ىدم
 اهعوضوم لوح لاقلألا تامقوت ىلإ ٌدُخ هدم لوا" ةياكسلا ارقن نأ دعب
 .اهتحص ىدم ىرتل

 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 ْمهِطعَأ .هب نوموقي يف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 ثدح دق ناك اذإ مهّلأسإ. مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاكاًنقو

 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم
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 كثمانلكبل فف خ بلك



 دو ةبوبحملا تاياكحلا 6

 ري هددسه 0

 قلظم ريشلار وتكدلا : ةيكيا داش
 تكيبؤمه كناّرْف :موهسر

 (رؤفؤاك .تتانسدبا ةبتككم



 ىلع مئاق خوك يف شيعي ناك «ٍنامزلا ميدق يف ٍِ ها . د 07 0

 .ُةئالَثلا ةؤانبأو ُهْتَجْوَرو ْلُجَر ٍتاباغلا ىدخإ ٍفَرَط
 انيطت اباه هناحاق ةققاو «واقتألا ةدضأ أك

 هلَع كحضتي ةلؤع نم لع اك نككو .بلقلا بِي
 .ِنْيَرَحَآلا ِهْيَوَحَأ ْنِم ءاكذ لَكأ ُهّنأِل ُهْنِم ٌرَكْسَيو و



 ُقرْغَتْسَي ُلَمَعلا اذه ناك اًملو .ةباغلا
2 
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 أ
 + ٍةجاجّرو ريك ٍةَكْك وهم 3



- 08 

 َليِيَط َبيْشَأ |
 3 5 كل +: 2 5

 َروجع ةّباغلا يف ربك

 «يتعلا
 ءينِطْعَأ .ُناْطَعَو ٌعِتاج انأ» :ٌروجَعلا لاق

 نم َةَعْرْجو ُكْعَكلا َّنِم َةَريْغَص َةَعْطِق ءَكِلْضَف ْنِم

3 8 3 
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 («!ريصَعلا



 هه ودق دق ملا دقوا مو نع ف
 ءاًنْيَص كَيِطعَأ ْنَل» :ةظاظفب ٌرَبكألا ْنْبإلا باجأ

 ْدِعَتْبإ .يريصَع َصّقَنو يماعط ّلَق انيس َكُتْبَطْعَأ اذإ



 ىلَع ْتَحَقَوو ُهْنِم ُسَأَفلا ِتَتَلْفَأ ام َناعْرُسو

 .ةعزج َدّمَصُيِل ِتْيَبلا ىلإ َعّرْشأو .اهْنَحَرَجف ِهِعارِ



 طخ َعَطَقَيِل ٌدَباغلا يناثلا نبال َّلَحَد ءاذكمو
 يل 2 ا #«# ه رهرع دم 5 وهو

 ّظ 3 ةَجاجرو ٍةَريِبَك ٍةكْعَكِب فاخأ ْتَدَّوَز امّلْثِم هُم ُهْنَدَو

 رم ّرَم مشجلا ٌليِئَّصلا ُبّيْشَألا ٌروجَعلا َرَهَظ
 2 0ع 3 20
 ني ةَريْغَص َةَعْطِق ُةيِطُْي ْن أ يناثلا َنْبإلا اجّرو ءىرخ أ



 ْنَأ بِحُي الو ُكَسْفَت بحي اًضْيَأ يناثلا ُنْبالا ناك

 .يريصع َصَقَنو ىماعط 1 كيش َكّتْيَطْعَأ اذإ»

 دل رعاه نع #5 0 ااا 6 نه
 («!كَهَحَو ىرأ نأ ديرأ ال «ىَنَع ُدِعَتْب



 امك قالخأ ٍءوُس ىلَع هللا بقاع ام َناعْرّسو
 ىّبَح بطلا ْمَطْقَيَاَدَب ْنِإ ام ْذِإ .ُلْبَق ْنِم ٌهاخأ بقاع ود يه عدس

 ِتْيَبلا ىلإ اعف ءاهْتَحَرَجو هِقاس ىلع ُسأَقلا ِتَعَقَو



 اي يل ُحَمْسَت ال َمِلَ :ُهابَأ اًيِطاَحُم ُناحْرَس لاق

 «؟ةّباغلا ّنِم بطحلا عْطَقِب يبأ
 ءقرس عد تماس 5ع مف ا

 َكَنِكَل .ّيْب اي كَل َحَمْسَأ ْنَأ ّبِحَأ» :ُبَألا تاجأ

 ٍلامْعَأ ْنَع اََْك ُفرْعَت الو ِسْأَفلا لامْعِتْسا ٌنسْحُي ال

 ْنَأ ينُديِرُتَأ !َكْيَوَحَأ باصأ ام َكِسْفَتب َتْيَأَر .ةياغلا
 «؟َكيِذْؤُي ٍناكَم ىلإ َكَلِسْرَأ

 «يبأ اي ءَبَمْذَأ ْنَأ يل خّمْسإ» :ُناَحْرَس لاق

 + هد .5 ركهس ةظع 0 ا
 («.يحاجن نم قْياو انأ !ةَّرَم ينْبّرَج !كوجز

1 



 ناحْرَس َلَحَدَف .باهّذلاب ٌهوبأ ُهَل َحَمَس ءاٌريخأ
 1 3 وق عوباوم 4 اق رع ةكرش

 .ٍءام ٍةَجاِجرَو سباي فيغَرب ُهّمأ ُهْنَدَوَر ْنَأ َدْعَب «دَباغلا

 .ٌريصَع الو ُكْمَك ِتْيَبلا يف َقْبَيْمَلُهّنِإف



 ُةمامأ َرَهظ ىّتَح َةَباغلا ناحْرَس َلَحَد ْنِإ ام #عد

 .مشجلا ليِغّصلا :ثّيشألا ٌلوجتعلا

 ءينِطْعَأ .ُناشْطَعو ٌعِئاج انأ» :ٌروجعلا لاق
0 

 ّنِم ٌةَعْرْجو ءِكْعَكلا ّنم ٌةَريغَص ٌةعطق « ,َكِلْضَف ْنِم

 («!ريصّعلا

 ٌتفيغَر الإ يعم َسْيَل .فسآ» :ناحْرَس باجأ

 تنقش اذإ هلاك وام ةعاجتو سبايلا ٍرْبْخلا 29

 «.ءاملا ٍبَرْشَتو اَعَم َفيغّرلا ٍلُكأ







 أ ناحرَس ىأَرف «ماعّطلا ٍلَواَنَتِل

 1ك ا أَو نيِذَّل ُكْعَك ىلإ َلَّوَحَت

 ٍريِصَع ىلإ َلَّوَحَت

 َتْحَمَس» ونقل لاق مَن 4 .ابرّشو ِنالُجَّرلا ّلَكَأ

 ) . كفاك ْنَأ َنآلا َّيَلَعَف ٌكَماعَط ٌككِراش اشأ ْن

 َكْلِت ْعَطْفإ» :لاقو ءراجشألا ىدخإ ىنإ راعأ ع 3 #

 «.َدْعَّسلا َكَل ٌبِلْجَي ام اهيف ْدِجَت َةَرَجَّسلا

1 01 ( 3 ١ 

 : ا 0

( 17 00000 66 

 و / ايري 7 1



 يلا َةَرَجّشلا ُبِرْضَي حاّرو ُهَسْأَك ناحْرَس َكَسْنَأ

 .ٌروجعلا اهّْيلإ ٌراشَأ

 اهلخاد ْنِم ْتَجَرَح ىَنَح ُةَرَجَّشلا ِتَطَقَس ْنِإ ام
 .صلاخلا ِتَمَّذلا َنِم شير ُثاذ 0-1 يبعد 7



 ْبَهْذَي ْملو .ةقاف ِةَيانِعِب َةَّزَولا ناحْرَس َكَسْمَ
 هَل ديف تاي ٍبيرَ ٍقدْنُق ىلإ هّجَوَت لب ِتيبلا ىلإ

 ٍشّرْفَم يف اهَعَضَوف هَتَزَو ىلَع َنِئَمْطَي نأ ةارأو
 .هشارف ىلإ َوُه َيِوْأَي ْنَأ َلْبَق هيف ُمانَت بسانُم



 ُتانبلا ِتَأَر .ت حج
 هي رقا د 1 مر

 ةَدِحاو ّلُك ْتَّنَمَتو ءاَديدَش اًباجعِإ اهب َنْيِحْعَأف َهَّرَولا

 .اهتاشير ْنِم ٍةَّسير ىلَع لوصخلا َّنُهْنِم

 ْتّلَواحو هايل ِةَّزّولا ٍشَرْفَم ىلإ ىرْبُكلا ِتَبَمَّد



 .اهكْزَت ىلَع ٌرِدَقَت ال ةََنيّرلاب ةَقِلاَع

 .ةدعاستلا اكواحو «نايّرخألا ناتخألا ِتءاج
 م

 امهْيَسْفَت اتَدَجَو ىّتَح 0 ْنِإ ام ْنِكل

 َنيضْقَي نأ ِثالَّثلا ِتاوَحَأْلا ىلَع ناكو .اهي ِنيلاع
 َّنهْنِم ٌةَدِحاولا ِتَقِلَع ْدَقو ةَّزَّولا ُشّرْفَم رفع َدْنِع ليل

 هولا نشرت تقرعو ىرثألاب
 ان



 ىلإ ناحْرَس َعَرْسَأ ءيلاّثلا مْوّيلا حابص يف 1
 ٍتانبلا ظحال ُّنأ ِْيَلَع ُدَْي ْمَلو .ىّتَمو اًهَطّبَاتف ِةَرَولا
 َنْفَحْلَي ةّرَولاب ٍتاقِلاع َنْأَرَي ال َّنُك يتاوّللا ءَتاَنلا

 عرعأ# 4 كنف
 .ةجتا امئيأ هب



 ٍلاحلا هذه ىلَع ٌنهاك َّنَهآَر دقو .نيحو نيح َّنْيَب

 لِ .ىتقلا زك نهي ايلاط َنُمرْجْإَي نهي لحل
 ىف ُهَل ٌةليِح ال ءاّقِلاع اًضْيَأ وه ُهَسْفَت َدَجَو ام َناعٌرُس



 تبكوملا يماكلا نوافذ ضأ ند يدع هدَهاش

 ٍتاتفلاِب ُقَحْلَي ِهِقيِدَص ِةيْوُذ نم شحته. رعت
 3 .. .ناحْزَسي َنْفَحْلَي ِتايَتَقلاو +

 انيهنفإ

 ؛

 ظ
0 



 كسضأ مف «تايتقلا كرت ؟لعْفَت يذلا امد: ناكلا
 ْنآ ِهْيَلَع َناكو .اًضْيَأ َرُه ٌقِلَعف ةقاقيإ اًلواحُم ِهّمُكَب

 هيلو ةاحاش ةرق هير اني اوكت .ارثَتم بكؤعلا مَ َريسَي
 ِنادَهَمُي ٍنْيَعاَلَم ٍلوقُحلا يف اَوَقَتْلا ىَتَح َدَيبَّدل
 .ٍةَعارّزلِل َضْرَألا



 اهّيَأ انادعاس» :اَعَم ُةَقيدَصو ٌنِهاكلا حاص ع 00 و 2

 «!ٍناميركلا ٍنالْجَّرلا

 َدَي ِناَدُمَي اعرشأو امهْيَسْأَك ٍناَحاَلَقلا ىمَر
 هةقدصو نهاكلا دش الواج ةيح امُهَّنِكل ..نوعلا
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 وَ
 هنأ

 ليخَي

 3 ١ ٍبِكْوَملا َكِلَذ يف



 طَباتَي ناك .ِريَس َةَهْجُو ُفِرْحَي ناحْرَس ْنُكي ْمَل
 ١ ةظّفاحُملاب اّلِإ ٌرْكَمُي ال ُهَنَزَو 1

 ْنَأ نود ُهَرْيَس عباتيو ءاهْيَلَع هرؤ م ملا

 منن | 5 هل



 قو قوزألاو ٍلالثتلا َنْيَب لَكَ ٌبِكْوَملا حار

 ءٍناكَم ٌلُك يف ءُساَنلا ّناكو .ِتاعّْدتْسُملاو ٍلوهّسلا

 .َنوسَماهَتِيو ّنوكحضَيو «ٍبيرَغلا ٍدَهْشَملاِب َنوَقَّدَحُي
 ٍةئيدَم ىلإ ءءاسَملا َلْيَيُق ءُبِكْوَملا ّلَصَو ءاّريخأ

 هر

 0 .ِةلَث ىلع ةعقاو ٍةَريبَك



 ىلع ناكو. .ةنيدعلا لْخْدَي نأ ناحّرَم ودك

 .ُهَعَم َلُخْدَي ْنَأ ءلاحلا ةعيبطب هَّلُك ٍبِكْوَملا
 ُكِلَم ٍةنيدَملا َكْلَي ٍسْأَر ىلَع َناك ُهَّنَأ فداص

 كلت نأ َرْيَغ .ٌةَديَحَو نبا الإ ٍدالْزَأْلا ّنِم ُهَل بل

 هرم ُكَحْضَت ْمَك .َكِحَّضلا ُفِرْعَت نكت ْمَك ةَريمألا

 ةئيدملا َناَكَس َكِلَذ َنَّرخأ دقو .اهتايح يف ٌةَدِحاو

 .َنيسئاب َنيِمومْهَم ْمُهَلَعَجو ْمُهَّلُك
0 



 ُهَّنِإ ىتَح هيلا ىلَع ٍقتلَقلا َديدَّش ُكِلَملا ّناكو
 .اًريمأ ُةلَعْجَيو اهاّيِإ ُهجْوَرُي هبا ٌكِحْضُي ْنَم نأ َنلْعَأ 1 هس 5 2 هس 0 03 3 7



 َنوُئَّدَحَتَي ّساّنلا م مك ةَنيدَمْلا ناحْرَس ٌلَخَد

 ا .ٍرْضَقلا ىلإ َُبِكْوَم ُدوقَي َعَرْسَأف .كِلَملا ٍدْعَو يف

 اهِتْرُش يف فتن ِتْفَولا َكِلَذ يف ُةَريمألا تاكو
 !ديِدَّشلا ٌمَهلاو ٍسْأيلا ٌثامالَع اهِهْجَو ىلَع ْثَدَب دك

 ان



 «ناحتم .تكزم ةثيمألا تافاش نإ آم
 هما 2 ا ةدوح 0 54 ف قا رب م ا

 ىتح «نلورثعتيو نوشمي ةءارو ةَعبسلا صاخشألاو

 ادب ىَنَع ُكَحْضَتو ُكَحْضَت ْتََحَأ اهَّنَأ ٌمِقاولاو

 ِكِحَّضلا ِنَع فقتي ْنآ امن



 ناك يذلا َرْحَّسلا ٍةَريمَألا ٌتاكِحَض ْثَلَطَبَأ

 اوقلطناف :ةئيقذلا فر ولاب ةمنقلا .نءاخبشألا طي
 و 3 3 2و

 .مهِتوبُب ىلإ َنيدئاع ْمُهَلُك
 ني



 َهَرَولا طبتم ُلارَي ال ناك يذلا ءناحْرَس انآ
 هي نأ ةلاسو. .كلعلا ىلإ اون: ةكوت دقه ةيغدلا

 .ةَريمألا ُهَجوَريف ٍدعَولاب





 ُكَحْضَت هبا ِةَيْؤُرِب اًَذِج اًديعَس ُكِلَملا ناك
 .اًريقق اًباَطَح اهَجّوَرُي ْنأ ذِي ْمَل ُهّنِكك

 ِلْجَرِ يني ْنَأ ءاَلّوَأ ءَكْيَلَع !رِظَتْنا» :ّلاقف

 " وشلل رطل قيسخ نسيلو مال يق تريلا ةيقإ
 ةريعلا ةلردغ ناحزم لاي طخ نع 3

 0 غرامه تاق ا وص يي 5 5 5
 الجر ىأَر «ةّيبَهَدلا ُهَنَزَو هيف َدَجَو يذلا ناكَملا يف

 .انومق# اير
 «؟َكِب ام) :ناحرَس ّلاق

 «!شّطَعلا ّنِم ٌتومأ ٌداكأ» :ٌُبيرَغلا باجأ
 د1 >



 نم ليما رب َبرْسَتف يعم ٌلاعَت» :ناحْرَس لاق

 «.ريصععلا

 َسلَجو ءِكِلَملا ٍرْضَق ىلإ ِنالُجّرلا َعَرْسَأ
 َنِم اًليمْرِب ُبَرْشَي ارو ّيِبَّشَح ٌيسرُك ىلَع ُبيِرَعلا
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 ْنِم ِةَرْطَق ّرِخآ َبِرَش ْدَك ناك ٍبورُغلا َلْيَبُثو

 ءُبِلاطُي ِكِلَملا ىلإ ناحْرَس َبّمذف .ِرْضَقلا ٍريصَع





 ُهتتبا َجّوَرُي ْنَأ ُضْفْرَي ُلاَرَي ال ناك َكِلَملا َّنِكل

 ىنيتأت ْنأ َّنآلا َكْيَلَع ! ْدِظَمْلا) :لاقف ءاَيقَك اًباَطَح

 «.ريخلا نم 3 .دحاو موي يف «ُلُكأَي لَجَرب



 ىلإ ٍرْوَملا ىلَع هَّجّوَتو ءاَتْقَو ناحْرَس ْعّيَصُي ْمَل

 و ّرَملا ِهِذَه يف ءَدَجّوو .ةَباغلا يف ِهِسْفَت ٍناكملا

 .رْبخلا َّنِم اَنُْف هماهتْلا َّمْعُر اًديدَّش اًعوج وكْشَي



 « يعم لات ؛لاقو ةاًديِدبَك اًكرف ناجم حرق

 «.ربَخلا َّنِماَلَبَج لكأتف
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 ِكِلَملا وزاّبَح ّناكو .ٍرْضَقلا ىلإ ِنالُجَّرلا َعَّرْسَأ
 ةو دل اوزيكو هلك .ةيدعلا نحط اوعصخ ذك

 .ِةفِحْرَألا



 - ه2 / 5 2 0 هس 6# 8 ب هلا ُلُجَر ل

 لب 6 قدوس نع ٠ .لر - (

 ووعي 2
 .ِيغَر َدعَب ءافي َدَعَي نق ءاًفِقاو «لكاي حار



 َنوقَّدَحُي ٍرْضَقلا َمامَأ ِةّئيدَملا ُناَكس َعّمَجَت
 .ةبيجعلا َةّيِهَّشلا يذ لُجّرلاب َنيلِهاذ

 قكيغَو هدا لكأ دق كيرَعلا اك ورث ليف

 :ُهَل لاقو ناحْرَس ىلإ َتَقَتْلاف هِرْبْخلا لَبج ْنِم

 .ىفّتخا مث 0



 ُبِلاطُي ِكِلَملا ىلإ هَاَلا ِةرَمْلِل ءناحْرَس َبَهَذ
 . هِسو رعب



 :لاقو ناحيم تلط: اًدّدَجُم كلا نفر
 اذإ .رْحَبلاو ٌّرَّبلا يف ٌريست ٍةَئيِفَسِب ينال ْنَأ َك 8
 « .يتنبا َكّتْجَوَر َكْنِم ُبْلطَأ امب هّرملا هذه ءيتيتَأ

 هدام عق ا

 ُهاّيِإو َمَساقَت يذلا ءمشجلا َليَّضلا َبّيْشَألا ٌروجَعلا
 هم اعط



 .ةئلاَثلا هيّمِهُمِب ٌروجعلا َلُجَّرلا ناحْرَس َتَّدَح

 ِرْضَقلا ٌريصَع ُتْبِرَس َكِلْجَأِل» :ٌروجعلا لاق
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 «.يعَم اًميرَك َتْنُك َكَّنَأِل ٍرْحَبلاو ٌّرَبلا يف
 ىلإ دوعَي ْنَأ َّرَملا ِهِذَه ناحْرَس ىلَع ْنُكَي ْمَل

 .ِتاعَفْتَتْسُملاَو ٌلوهَُّسلاَو هول ّلالّثلا هب ريع

 يا



 ىّتَح ٍرْضَقلا ىلإ ُةَعِئاَرلا ةَيفَّسلا ٍتَلَصَو ْنِإ ام م و

 .اًسورَع ِةَريمألاب ُهَل َكّرابو ناحْرَس ْنِم ُكِلَملا مّدَقَ
 ٌةَريمألاو ٌرُه ّشاعو ءاّبوبْحَم اًريمَأ ناحْرَس َحَّبْصَأ

 .ةّرماغ ٍةَداعَس يف

 ْنِم ةّيواز يف ٌصاخ ّتَْب َّييَهَّذلا ِةّرَوْلِل ّناكو

 ِتْقَولا َكِلَد ُدْنُم دِهاَشُي ْمَل اًدَحَأ ّنِكَل .ٍرْضَلا اياوَر

 .مشجلا َليِعَّضلا َبّيشَألا ٌروجلا

 هث



 ها







 «ةيوبحملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس

 مازقألاو جلَّتلا ضايب -
 ةعبّسلا

 درولا ةرمحو جلَّتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزهر -
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا -

 ةريغّصلا

 ةريبكلا ةتفللا - ٠١
 ل
 ناديعج- 4

 ءاّدحلاو ناريغّصلا نايتجلا
 ثالثلا تازنعلا ١١-

 ةمزجلا وبأ را -١؟
 ةمئانلا ةريمألا - ١8

 د ا 1

 لزنوبار -5

 ٌيبهّذلا رعّشلا تاذ ١6-
 " ةثالثلا بابّدلاو
 ءارمحلا ةريغَّصلا ةجاجّدلا

 ةيلوصافلاو ماس - ١
 لوفلا ةّبحو ةريمألا -

 ةّيرحّسلا ردقلا

 عدفّضلاو ةريمألا ٠١-
 يبهّذلا ثوكتكلا ١
 ' رورغملا ّيبّصلا -؟١

 قيد ااااك للا
 ةعبّسلا نايدجلاو بئّذلا 5
 بيرغلا رئاطلا 5

 دير ا
 ريْغَّصلا اموت -107

 روطاربمإلا بوث -8
 ةريغَّصلا رحبلا سورع 4

 ةّيبهذلا ةزولا ٠"

 فيّرلا رأفو ةئيدملا رأف ١"

 هةر 7
 ةباغلا قيرط -8
 لبجلا ريسأ
 ريغّصلا طاّيخلا مه

 زوإلا ةيعار -7
 جلّتلا ةكلم -"/
 ةبيجعلا ةبلعلا 8
 راثلا رئاط -"9

 دّدمرلا ةنيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ 4


